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হফহভল্লাহয যাভাহনয যাীভ। 

ভস্ত প্রংা অল্লায জনয। দরূদ ও ারাভ ফহলবত হাক অল্লায যাূলরয ঈয, তায 

হযফাযফগব, াাফাগণ ও মাযা তায ালথ ফনু্ধত্ব যালখ তালদয ঈয। 

হ ফবাস্থালনয ভুহরভ বাআলয়যা!  

অারাভু অরাআকুভ ওয়া যাভাতুল্লাহ ওয়া ফাযাকাতু।  

যকথা লরা- 

অজ অহভ একহি ঈলদ হনলয় অলরাচনা কযলত চাআ। হম ঈলদহি অহভ প্রথলভ 

হনলজলক, তাযয অভায কর ভুহরভ ও ভুজাহদ বাআলদযলক কযলত চাআ। তা লরা: 

অহভ হনলজলক ও তালদযলক জুরুলভয ফযাালয তকব কযহি। এ ম্পলকব হফত্র কুযঅনুর 

কাযীলভ অল্লা ুফানাহু ওয়া তা‘অরা আযাদ কলযলিন- 

 

إِرِِ َٚ  ِٝ َ َُِ اْثزٍَ ١ ِ٘ بدِ  َسثُّٗ ِ إِْثَشا َّ ٍِ َِّٓ ثَِى  ٙ َّّ َ ِّٟ لَبيَِ فَأَر ٍَّٕبِطِ َعبِػٍ هَِ إِِٔ ب ٌِ ًِ ب َِ ٓ لَبيَِ إِ ِِ ٠َّزِٟ َٚ  ٠ََٕبيِ  َلِ لَبيَِ ر ِسِّ

ِذٞ ْٙ َِٓ َػ ١ ِّ ٌِ   ﴾٤٢١: ﴿اٌجمشح اٌظَّب

‚মখন আব্রাীভলক তাাঁয ারনকতবা কলয়কহি হফললয় যীক্ষা কযলরন, তঃয হতহন তা 

ূণব কলয হদলরন, তখন ারনকতবা ফরলরন, অহভ হতাভালক ভানফজাহতয হনতা কযফ। 

হতহন ফরলরন, অভায ফংধয হথলকও! হতহন ফরলরন অভায ঙ্গীকায তযাচাযীলদয 

মবন্ত হৌঁিালফ না‛।(ূযা ফাকাযা-১২৪) 
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এআ ভলভব অল্লা ুফানাহু ওয়া  ‘    অলযা আযাদ কলযলিন- 

ّللاَّ ِ َِٓ ٠ ِحتُِّ َلِ َٚ ١ ِّ ٌِ   ﴾٧٥: ػّشاْ ﴿آي اٌظَّب

‚অয অল্লা তযাচাযীলদযলক বারফালন না‛। (ূযা অলর ‘আভযান-৫৭) 

অল্লা ুফানাহু ওয়া তা‘অরা অলযা আযাদ কলযলিন- 

 

َعَضاءِ  ِّئَخِ  َٚ ِّئَخ ِ َع١ِ ب َع١ِ َٙ ضٍْ  ِّ ِِ ِْٓ َّ أَْصٍَحَِ َػفَب فَ َٚ ِ ٖ ِِ َػٍَٝ فَأَْعش  َِٓ ٠ ِحتُِّ َلِ إَِّٔٗ ِ ّللاَّ ١ ِّ ٌِ   ﴾١٤: ﴿اٌشٛسٜ اٌظَّب

‚অয ভলেয প্রহতপর হতা নুরূ ভেআ। হম ক্ষভা কলয ও অলাল কলয তায ুযস্কায 

অল্লায কালি যলয়লি; হনশ্চয় হতহন তযাচাযীলদযলক িে কলযন না‛।(ূযা শুযা-৪০)  

এভহনবালফ অল্লা তা’অরা জুরুলভয কথা স্বীকায কযত: তা হথলক তাওফা কযালক 

নাজালতয কাযণ াফযস্ত কলযলিন। হমভন অল্লা তা’অরা মযত অদভ অরাআহ 

ারাভ ও তায স্ত্রীয ফযাালয আযাদ কলযলিন-  

 

َب لَبَلِ َٕب َسثَّٕ ّْ إِْ أَٔف َغَٕب ظٍََ َٚ ُِْ َّ َٕب ٌََٕب رَْغِفشِْ ٌ ّْ رَْشَح َٚ َِّٓ َِٓ ٌََٕى َٛٔ ِِ َِٓ ٌَْخبِعِش٠   ﴾٢٢: ﴿األػشاف ا

‚তাযা ঈবলয় ফররঃ হ অভালদয ারনকতবা অভযা হনলজলদয প্রহত জুরুভ কলযহি। মহদ 

অহন অভালদযলক ক্ষভা না কলযন এফং অভালদয প্রহত নুগ্র না কলযন, তলফ অভযা 

ফযআ ফযআ ধ্বং লয় মাফ‛।(ূযা অ‘যাপ-২৩)  
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নুরূ অল্লা ুফানাহু ওয়া তা‘অরা মযত ভূা অরাআহ ারাভ ম্পলকব আযাদ 

কলযলিন-  

 

ِّٟ َسِةِِّ لَبيَِ ذِ  إِِٔ ّْ َِٛ إَِّٔٗ ِ ٌَٗ ِ فَغَفَشَِ ٌِٟ فَبْغِفشِْ َْٔفِغٟ َظٍَ سِ  ٘  ٌْغَفٛ  ُِ  ا ِح١   ﴾٤١: ﴿اٌمصص اٌشَّ

‚হতহন ফরলরন, হ অভায ারনকতবা, অহভ হতা হনলজয ঈয জুরুভ কলয হপলরহি। 

তএফ, অভালক ক্ষভা করুন। অল্লা তালক ক্ষভা কযলরন। হনশ্চয় হতহন ক্ষভাীর, 

দয়ারু‛।(ূযা কাা-১৬)  

 

তদ্রু অল্লা ুফানাহু ওয়া তা‘অরা আঈনু অরাআহ ারাভ ম্পলকব আযাদ 

কলযলিন- 

 

رَا َٚ ِِْ َ٘تَِ إِر إٌُّٛ غَبِظجًب رَّ  ِ َِّٓ ِِٗ َّْٔمِذسَِ ٌَّٓ أَْ فََظ ِٜ  َػ١ٍَْ بدِِ فِٟ فََٕبدَ َّ ِ أَْ اٌظٍُّ  َِٗ لَّ  ع ْجَحبَٔهَِ أَٔذَِ إِلَِّ إٌَِ 

ِّٟ َِٓ و ٕذِ  إِِٔ ِِ َِٓ ١ ِّ ٌِ  ﴾٧٥: ﴿األٔج١بء اٌظَّب

‚এফং ভািওয়ারায কথা স্মযণ করুন! হতহন কু্রদ্ধ লয় চলর হগলয়হিলরন, তঃয ভলন 

কলযহিলরন হম, অহভ তাাঁলক ধৃত কযলত াযফ না। তঃয হতহন ন্ধকালযয ভলধয 

অফান কযলরনঃ তুহভ ফযতীত হকান ঈায হনআ; তুহভ হনলদবাল, অহভ গুনাগায‛।(ূযা 

অহিয়া-৮৭) 
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অল্লা ুফানাহু ওয়া তা‘অরা নয অয়ালত জান্নাতফাীলদয ফযাালয আযাদ কলযলিন- 

 

ُِْ لَبيَِ  ٙ َعط  ْٚ َ ُِْ أ ً  أٌََ ُِْ أَل َلِ ٌَّى  ْٛ ٌَ َِْ ٛ ا ﴾٢٧: ﴿اٌمٍُ ر َغجِِّح  َِْ لَبٌٛ  َب ع ْجَحب ِّٕ َِٓ و َّٕب إَِّٔب َسثِ ١ ِّ ٌِ  ﴾٢٢: ﴿اٌمٍُ َظب

ًَِ ُِْ فَأَْلجَ  ٙ ِٝ  ثَْؼع  ِ َػٍَ َِْ ثَؼْط  ٛ  ِ َٚ ا ﴾٢٤: ﴿اٌمٍُ ٠َزَََل ٠ٍََْٕب ٠َب لَبٌٛ  َِٓ و َّٕب إَِّٔب َٚ ِٝ  ﴾٢٤: ﴿اٌمٍُ َغبِغ١  َػَغ

َب َٙب َخ١ًْشا ٠ ْجِذٌََٕب أَْ َسثُّٕ ْٕ ِّ ِٝ  إَِّٔب ِِ َ َب إٌِ ِّٕ َِْ َسثِ   ﴾٢٢: ﴿اٌمٍُ َساِغجٛ 

‚তালদয ঈত্তভ ফযহি ফররঃ অহভ হক হতাভালদযলক ফহরহন? এখনও হতাভযা অল্লা 

তা’অরায হফত্রতা ফণবনা কযলিা না হকন? তাযা ফররঃ অভযা অভালদয ারনকতবায 

হফত্রতা হঘালণা কযহি, হনহশ্চতআ অভযা ীভারংঘনকাযী হিরাভ। তঃয তাযা এলক 

যলক বৎবনা কযলত রাগর। তাযা ফররঃ ায়! দুলববাগ অভালদয অভযা হিরাভ 

ীভাহতক্রভকাযী। ম্ভফতঃ অভালদয ারনকতবা হযফলতব এয চাআলত ঈত্তভ ফাগান 

অভালদযলক হদলফন। অভযা অভালদয ারনকতবায কালি অাফাদী‛।(ূযা কারাভ:২৮-

৩২) 

         !                                                               

      ,               ।  

ِْٓ ِِٓ َعبثِشِِ َػ ِِ َػْجذِِ ْث َِّْ ّللاَّ َ ِِ َسع ٛيَِ أ ا » لَبيَِ -ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ- ّللاَّ َُِ ارَّمٛ  ٍْ َِّْ اٌظُّ ِ َُِ فَئ بدِ  اٌظٍُّْ َّ  ظ ٍ 

ََِ ْٛ خِِ ٠َ َِ ٌِْم١َب ا ا ارَّمٛ  َِّْ اٌشُّحَِّ َٚ ِ ٍَهَِ اٌشُّحَِّ فَئ ْ٘ َ ِْٓ أ َِ َِْ ُِْ وَب ُِْ لَْجٍَى   ٙ ٍَ َّ ِْْ َػٍَٝ َح َ ُِْ َعفَى ٛا أ بَء٘  َِ ا ِد اْعزََحٍُّٛ َٚ 

ُِْ  ٙ َِ َحبِس  [٢٧٥٧ ِغٍُ صح١ح.]« َِ
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মযত জাহফয আফলন অবু্দল্লা যাহম. ফণবনা কলযন, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআহ ওয়া 

াল্লাভ ফলরলিন: ‚হতাভযা জুরুভ হথলক হফাঁলচ থালকা। হকননা, জুরুভ হকয়াভলতয হদন 

ন্ধকায লফ। (থবাৎ হকয়াভলতয হদন ন্ধকালযয কাযলণ জাহরভযা থ চরলত াযলফ 

না।) এভহনবালফ হতাভযা কৃণতা হথলকও হফাঁলচ থালকা। হকননা, কৃণতায কাযলণ 

হতাভালদয ূফবফতবীযা ধ্বং লয়লি। অয এ কৃণতাআ তালদযলক হরাকলদয তযা কযলত 

ঈদু্বদ্ধ কলযলি এফং এজনযআ তাযা াযাভলক ারার কলযলি।‛(ী ভুহরভ, াদী নং-

২৫৭৮) 

নয াদীল যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআহ ওয়া াল্লাভ অলযা ফলরলিন-  

ِِ ّللاَّ َٛ ٌْفَْمشَِ َلِ فَ ُِْ أَْخَشٝ ا ِْٓ َػ١ٍَْى  ٌَِى ُِْ أََخَشٝ َٚ ِْْ َػ١ٍَْى  َ ُِْ ر ْجَغػَِ أ ١َْٔب ػ١ٍََْى  ب اٌذُّ َّ ِْٓ ػٍََٝ ث ِغَطذِْ َو َِ َِْ  وَب

ُِْ َ٘ب لَْجٍَى  ب فَزََٕبفَغ ٛ َّ ُِْ رََٕبفَغ َٛ٘ب َو َىى  ٍِ ْٙ ر  ب َٚ َّ ُِْ َو  ٙ ٍََىزْ ْ٘ َ  [.٢٤٧٧ اٌجخبسٞ صح١ح]أ

‚অল্লায কভ! অহভ হতাভালদয ফযাালয দাহযলেয অঙ্কা কহয না। হকন্তু হতাভালদয 

ফযাালয এ অঙ্কা কহয হম, হতাভালদয  ঈয দুহনয়া এরূ প্রাহযত লয় ড়লফ, হমরূ 

হতাভালদয ূফবফতবীলদয ঈয প্রাহযত লয়হির। অয হতাভযাও দুহনয়ায প্রহত অকৃষ্ট লয় 

ড়লফ, হমভন তাযা অকৃষ্ট লয়হির। অয তা হতাভালদয ধ্বং কযলফ, হমভন তালদয 

ধ্বং কলযলি।‛ (ী ফুখাযী, াদী নং-৩১৫৮) 

         অলযক াদীল যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআহ ওয়া াল্লাভ ফলরলিন- 

ِْٓ ِِٓ َػ ِ اْث َِٟ َػجَّبط  ب ّللاَّ ِ َسِظ َّ  ٙ ْٕ َِّْ َػ َ َِّٟ أ ِِٗ ّللاَّ ِ َصٍَّٝ إٌَّجِ َُِ َػ١ٍَْ عٍََّ ؼَبرًا ثَؼَشَِ َٚ ِِٓ إٌَِٝ ِ  َّ َ١ٌْ  ارَّكِِ فَمَبيَِ ا

حَِ َٛ َِِ دَْػ ْظٍٛ  َّ ٌْ َٙب ا ب ١ٌَْظَِ فَئَِّٔ َٙ َِٓ ث١ََْٕ ث١َْ َٚ ِِ  [. ٢١١٧ اٌجخبسٞ صح١ح. ]ِحَغبةِ  ّللاَّ
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মযত আফলন অব্বা যাহম. হথলক ফহণবত, নফী যাূরুল্লা াল্লাল্লা অরাআহ ওয়া াল্লাভ 

মখন মযত ভু‘অম (যাহম.)-হক আয়াভালন াঠান, তখন তালক ফলরলিন: ‚ভাজরুলভয 

পহযয়াদলক বয় কযলফ। হকননা, তায পহযয়াদ এফং অল্লা তা‘অরায ভালে হকান দবা 

থালক না।‛(ী ফুখাযী, াদী নং-২৪৪৮) 

          নয াদীল যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআহ ওয়া াল্লাভ অলযা ফলরলিন- 

ِْٓ َٛعٝ أَثِٟ َػ  ِ َِٟ ْٕٗ ِ ّللاَّ ِ َسِظ ِِ َسع ٛيِ  لَبيَِ لَبيَِ َػ ِِٗ ّللاَّ ِ َصٍَّٝ ّللاَّ َُِ ػ١ٍََْ عٍََّ َٚ َِّْ َِ إِ ٍِٟ ّللاَّ ّْ  ١ٌَ ُِِ ٌِ  ٌٍِظَّب

َّٝ ُِْ أََخزَٖ ِ إِرَا َحز َ زْٗ ِ ٌ ٍِ َُِّ لَبيَِ ٠ فْ َِ ص  ٌِهَِ}  لََشأ َوزَ ٌْم َشٜ أََخزَِ إِرَا َسثِِّهَِ أَْخز ِ َٚ َِٟ ا ِ٘ خ ِ َٚ َّ ٌِ َِّْ ظَب ُِ  أَْخزَٖ ِ إِ ١ ٌِ َ  أ

 [ ١١٧١ اٌجخبسٞ صح١ح{] [201:٘ٛد]َشِذ٠ذ ِ

]মযত অফূ ভূা অ‘অযী যাহম. হথলক ফহণবত, হতহন ফলরন, যাূরুল্লা াল্লাল্লা 

অরাআহ ওয়া াল্লাভ ফলরলিন: ‚অল্লা তা‘অরা জাহরভলদযলক ফকা হদলয় থালকন। 

ফললল মখন তালক াকড়াও কলযন, তখন অয িালড়ন না। (ফণবনাকাযী ফলরন) এযয 

হতহন(নফীহজ াল্লাল্লাহু অরাআহ ওয়া াল্লাভ) এ অয়াত াঠ কলযন-  

‚অয হতাভায যওয়াযলদগায মখন হকান াূণব জনদলক ধলযন, তখন এভহনবালফআ 

ধলয থালকন। হনশ্চয় তাাঁয াকড়াও খুফআ ভাযাত্নক, ফড়আ কলঠায।‛ (ূযা হুদ-১০২)[ 

(ী ফুখাযী, াদী নং-৪৬৮৬) 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআহ ওয়া াল্লাভ অলযা ফলরলিন-   
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ِْٓ ِِ َعِؼ١ذِ  أَثِٟ َػ ِّٞ ْذِس ٌْخ  َِٟ ا ْٕٗ ِ ّللاَّ ِ َسِظ ِْٓ َػ ِِ َسع ٛيِِ َػ َّٝ ّللاَّ ِِٗ ّللاَّ ِ َصٍ َُِ َػ١ٍَْ َعٍَّ  َخٍَصَِ إِرَا لَبيَِ َٚ
َِْ  ٕٛ ِِ ْؤ  ّ ٌْ ِْٓ ا جِغ ٛا إٌَّبسِِ ِِ َْٕطَشح ِ ح  َِٓ ثِمَ ٌَْغَّٕخِِ ث١َْ إٌَّبسِِ ا َٚ َِْ ٛ َُِ ف١ََزَمَبصُّ ٌِ َظب ُِْ َوبَٔذِْ َِ  ٙ ١َْٔب فِٟ ث١ََْٕ َّٝ اٌذُّ  َحز

ا إِرَا ا ٔ مُّٛ ثٛ  ٘ زِِّ َٚ َِْ ُِْ أ ِر  ٙ ٛيِِ ٌَ ٌَْغَّٕخِِ ثِذ خ   [٢١١٤ اٌجخبسٞ صح١ح. ]ا

মযত অফূ াইদ খুদযী যাহম. হথলক ফহণবত, যাূরুল্লা াল্লাল্লা অরাআহ ওয়া াল্লাভ 

ফলরলিন: ‚ভুহভনগণ মখন জাান্নাভ হথলক নাজাত ালফ, তখন জান্নাত ও জাান্নালভয 

ভােখালন এক ুলরয ঈয তালদয অিলক যাখা লফ। তখন ৃহথফীলত এলকয প্রহত 

লনযয মা মা জুরুভ ও নযায় হির, তায প্রহতলাধ গ্রলণয লয মখন তাযা হযচ্ছন্ন 

লয় মালফ, তখন তালদযলক জান্নালতয প্রলফলয নুভহত হদওয়া লফ‛।(ী ফুখাযী, 

াদী নং-২৪৪০) 

নুরূবালফ নফীহজ াল্লাল্লাহু অরাআহ ওয়াাল্লাভ াহদল কুদীলত ফলরলিন- 

ِْٓ ِِٓ رَسِِّ  أَثِٝ َػ ِِِّٝ َػ ب -ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ- إٌَّجِ َّ ٜ ف١ِ َٚ ِِٓ َس ِِ َػ رَؼَبٌَٝ رَجَبَسنَِ ّللاَّ  ٠َب » لَبيَِ أََّٔٗ ِ َٚ

ذِ  إِِِّٔٝ ِػجَبِدٜ ِْ َُِ َحشَّ ٍْزٗ  ِ َْٔفِغٝ ػٍََٝ اٌظٍُّْ َعؼَ َٚ ُِْ ب ث١ََْٕى  ًِ َحشَّ ّ ٛا فََلَِ ِ   [٢٧٥٥ ِغٍُ صح١ح. ]رََظبٌَ

মযত অফূ মায খুদযী যাহম. হথলক ফহণবত, নফীহজ যাূরুল্লা াল্লাল্লা অরাআহ ওয়া 

াল্লাভ ভান অল্লা তা‘অরা হথলক ফণবনা কলযলিন:‚অল্লা তা‘অরা ফলরলিন: হ 

অভায ফাোগণ, অহভ হনলজয ঈয জুরুভ কযালক াযাভ কলযহি এফং হতাভালদয জনযও 

এ কাজহিলক াযাভ কলযহি। তএফ, হতাভযা এলক লযয ঈয জুরুভ কযলফ 

না।‛(ী ভুহরভ, াদী নং-২৫৭৭) 
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নয াদীল নফীহজ াল্লাল্লাহু অরাআহ ওয়াাল্লাভ অলযা ফলরলিন- 

ِِ لَبيَِ ِّٟ ِِٗ ّللاَّ ِ َصٍَّٝ إٌَّجِ َُِ ػ١ٍََْ َّ َعٍ ب{ َٚ َِ ِْٓ ١شِِ ِِ ِِ َ ِ َػَشَشح ِ أ ِِٗ ٠ ْؤرَٝ إِلَّ ََِ ثِ ْٛ خِِ ٠َ َِ ًلِ اٌِْم١َب ْغٍٛ  ِ ٠َف ىُّٗ ِ َلِ َِ  إِلَّ

ِْٚ اٌْؼَْذيِ  َ ثِمٗ  ِ أ سِ  ٠ٛ  ْٛ ٌَْغ  [.٢٧٥٢ اٌّغٕذ رخش٠ظ.} ]ا

‚হকয়াভলতয হদন ভাত্র দজন হরালকয অহভযলকও ৃংখহরত ফস্থায় ঈহস্থত কযা লফ। 

তখন আনাপ ফযহতত নয হকান হকিু তালক (াহস্ত হথলক) হফযত যাখলত াযলফ না, 

নতুফা জুরুভ তালক ধ্বং কলয িাড়লফ‛।(ভুনালদ অভাদ, াদী নং-৯৫৭৩) 

যীয়ত প্রলণতা অভালদযলক জুরুভ দূযকযলণয হনলদব হদলয়লিন। এ ভলভব হফত্র 

কুযঅনুর কাযীলভ অল্লা ুফানাহু ওয়া তা‘অরা আযাদ কলযলিন- 

َِٓ اٌَِّز٠ ُِ  إِرَا َٚ  ٙ ِٟ  أََصبثَ ٌْجَْغ ُِْ ا  ٘ َِْ ٚ َعَضاءِ  ﴾٢٢: ﴿اٌشٛسٜ ٠َٕزَِصش  ِّئَخِ  َٚ ِّئَخ ِ َع١ِ ب َع١ِ َٙ ضٍْ  ِّ ِِ ِْٓ َّ  َػفَب فَ

أَْصٍَحَِ َٚ ِ ٖ ِِ َػٍَٝ فَأَْعش  َِٓ ٠ ِحتُِّ َلِ إَِّٔٗ ِ ّللاَّ ١ ِّ ٌِ ِِٓ ﴾١٤: ٛسٜ﴿اٌش اٌظَّب َّ ٌَ ِِٗ ثَْؼذَِ أزََصشَِ َٚ ِّ ٍْ ئِهَِ ظ   ٌَ  ٚ ب فَأ َِ 

ُ ِٙ ِّٓ َػ١ٍَْ ِِ  ًِ ب ﴾١٤: ﴿اٌشٛسٜ َعج١ِ َّ ًِ  إَِّٔ َِٓ َػٍَٝ اٌغَّج١ِ َِْ اٌَِّز٠ ٛ  ّ ٍِ َِْ إٌَّبطَِ ٠َْظ ٠َْجغٛ   ثِغ١َْشِِ اأْلَْسِضِ فِٟ َٚ

ٌَْحِكِِّ ئِهَِ ا  ٌَ  ٚ ُِْ أ  ٙ ُِ  َػزَاةِ  ٌَ ١ ٌِ َ َّٓ ﴾١٢: ﴿اٌشٛسٜ أ ٌَ َغفَشَِ َصجَشَِ َٚ َٚ َِّْ ٌِهَِ إِ ِْٓ رَ  ِّ ٌَ َِِ ٛسِِ َػْض  ِ  اأْل 

  ﴾١٢: ﴿اٌشٛسٜ

‚মাযা অক্রান্ত লর প্রহতলাধ গ্রণ কলয। অয ভলেয প্রহতপর হতা নুরূ ভেআ। হম 

ক্ষভা কলয ও অলাল কলয তায ুযস্কায অল্লায কালি যলয়লি; হনশ্চয় হতহন 

তযাচাযীলদযলক িে কলযন নাআ। হনশ্চয় হম তযাচাহযত ওয়ায য প্রহতলাধ গ্রণ 

কলয, তালদয হফরুলদ্ধও হকান হবলমাগ হনআ। হবলমাগ হকফর তালদয হফরুলদ্ধ, মাযা 
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ভানুললয ঈয তযাচায চারায় এফং ৃহথফীলত নযায়বালফ হফলো কলয হফড়ায়। তালদয 

জলনয যলয়লি মন্ত্রণাদায়ক াহস্ত। ফযআ হম ফয কলয ও ক্ষভা কলয হনশ্চয় এিা 

াহকতায কাজ।‛ (ূযা শুযা: ৩৯-৪৩)  

নুরূবালফ এ ফযাালয নফীহজ াল্লল্লাহু অরাআহ ওয়া াল্লাভ াদী যীলপ ফলরলিন- 

ِْٓ ِ َػ َِٟ أََٔظ  ْٕٗ ِ ّللاَّ ِ َسِظ ِِ َسع ٛيِ  لَبيَِ لَبيَِ َػ ِِٗ ّللاَّ ِ َصٍَّٝ ّللاَّ َُِ ػ١ٍََْ َّ َعٍ ْٔص شِْ َٚ ب أََخبنَِ ا ًّ ٌِ ِْٚ َظب َ  أ

ا ب،لَبٌٛ  ًِ ْظٍٛ  ِِ َسع ٛيَِ ٠َب َِ ٖ ِ َ٘زَا ّللاَّ ْٕص ش  ب َٔ ًِ ْظٍٛ  ٖ ِ فََى١ْفَِ َِ ْٕص ش  ب َٔ ًّ ٌِ ز ِ لَبيَِ َظب قَِ رَأْخ  ْٛ ِِٗ فَ  صح١ح. ]٠َذ٠َْ

 [.1222: اٌجخبسٞ

মযত অনা যাহম. হথলক ফহণবত, হতহন ফলরন, নফীহজ যাূরুল্লা াল্লাল্লা অরাআহ ওয়া 

াল্লাভ ফলরলিন: ‚হতাভায বাআলক াাময কলযা, হ জাহরভ হাক ফা ভাজরুভ। হতহন 

(অনা (যাহম.) ফরলরন, আয়া যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআহ ওয়া াল্লাভ ভাজরুভলক 

াাময কযফ, তা হতা ফুেরাভ। হকন্তু জাহরভলক হক কলয াাময কযফ? যাূর াল্লাল্লাহু 

অরাআহ ওয়া াল্লাভ ফরলরন, তুহভ তায াত ধলয তালক হফযত যাখলফ।‛ (থবাৎ তালক 

জুরুভ কযলত হদলফ না।) (ী ফুখাযী, াদী নং-২৪৪৪) 

                                                          - 

ِْٓ ٌْجََشاءِِ َػ ِِٓ ا َِٟ َػبِصةِ  ْث ْٕٗ ِ ّللاَّ ِ َسِظ َشَٔب لَبيَِ َػ َِ َ ُِّٟ أ ِِٗ ّللاَّ ِ َصٍَّٝ إٌَّجِ َُِ ػ١ٍََْ َعٍَّ بَٔب ثَِغْجغ ِ َٚ َٙ َٔ َٚ ِْٓ  َعْجغ ِ َػ
َشَٔب َِ َ ٌَْغَٕبئِضِِ ثِبرِِّجَبعِِ أ ِػ١َبدَحِِ ا ِش٠ِطِ َٚ َّ ٌْ إَِعبثَخِِ ا َْٔصشِِ اٌذَّاِػٟ َٚ َٚ َِِ ْظٍٛ  َّ ٌْ إِْثَشاسِِ ا َٚ ُِِ ٌْمَغَ َسدِِِّ ا َٚ َِِ ََل  اٌغَّ

١ذِِ ِّ رَْش بَٔب اٌْؼَبِغِظِ َٚ َٙ َٔ َٚ ِْٓ خِِ آ١َِٔخِِ َػ ٌِْفعَّ ُِِ ا َ َخبر َتِِ َٚ ا اٌزَّ٘ ٠جَبطِِ ٌَْحِش٠شَِِٚ اٌذِِّ َٚ ِِ ِّٟ ٌْمَغِِّ ا ْعزَْجَشقِِ َٚ اْْلِ َٚ .

 [٤٢٢٢ اٌجخبسٞ صح١ح]
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মযত ফাযাঅ আফলন অহমফ যাহম. হথলক ফহণবত, হতহন ফলরন, ‚নফী যাূরুল্লা াল্লাল্লা 

অরাআহ ওয়া াল্লাভ াতহি হফললয় অভালদয অলদ কলযলিন এফং াতহি হফললয় 

অভালদয হনললধ কলযলিন। হতহন অভালদয অলদ কলযলিন-১.জানামায নুগভন 

কযলত,২. ুস্থ ফযহিয হখাাঁজ-খফয হনলত, ৩. দাওয়াত দাতায দাওয়াত কফুর কযলত, ৪. 

ভাজরুভলক াাময কযলত, ৫. কভ হথলক দায়ভুি কযলত, ৬. ারালভয জওয়াফ হদলত 

এফং ৭. াাঁহচদাতালক (আয়াযাভুকাল্লাহু ফলর) খুী কযলত। অয হতহন হনললধ কলযলিন- 

১. রূায াত্র, ২. হানায অংহি, ৩. হযভ, ৪. দীফাজ, ৫. কাী (লক হযভ), ৬. 

আহতফযাক (তয জাতীয় হযভ) ফযফায কযলত।‛(ী ফুখাযী, াদী নং-১২৩৯) 

অয হজাদ হকান জাহরভলক, তায জুরুলভয হযণহত (লবাগ কযা হথলক) হফযত যাখলত 

াযলফ না। হকননা, তায হজাদ হতা ভূরত: কফুর-আ য় নাআ।  

          যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআহ ওয়া াল্লাভ ফলরলিন- 

ِْٓ ؼَبرِِ َػ  ِ ِِٓ ًِ  ْث ِْٓ َعجَ ِِ َسع ٛيِِ َػ ِٚ  »:  لَبيَِ أََّٔٗ ِ -ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ- ّللاَّ ٌْغَْض ِِْ ا ا َٚ ب َغْض َِّ َ ِِٓ فَأ َِ 

ْعَِٗ اْثزَغَٝ َٚ ِِ أََغبعَِ ّللاَّ َٚ ََِ ب َِ ْٔفَكَِ اِْل َ أ خَِ َٚ َّ ٌَْىِش٠ ٠َبَعشَِ ا اْعزََٕتَِ اٌشَِّش٠هَِ َٚ َِّْ اٌْفََغبدَِ َٚ ِ ٗ ِ فَئ َِ ْٛ َٔ ِ ٗ َٙ َْٔج  أَْعشِ  َٚ
ِ ٍُّٗ ب و  َِّ َ أ َٚ ِْٓ ِس٠َبءًِ فَْخًشا َغَضا َِ ؼَخًِ َٚ ّْ ع  َػَصٝ َٚ َٚ ََِ ب َِ أَْفَغذَِ اِْل ُِْ فَئَِّٔٗ ِ األَْسِضِ فِٝ َٚ ٌْىَفَبفِِ ٠َْشِعغِْ ٌَ  ثِب

 [.٢٧٤٧:داٚد أثٛ.]«

মযত ভু‘অম আফলন জাফার যাহম. হথলক ফহণবত, হতহন ফলরন, ‚নফী যাূরুল্লা াল্লাল্লা 

অরাআহ ওয়া াল্লাভ ফলরলিন: মুদ্ধ দুআ প্রকায। ১. হম অল্লায ন্তুহষ্টয জনয মুদ্ধ কলয 

এফং আভালভয নুগত থালক, হনলজয ঈৎকৃষ্ট ম্পদ মুলদ্ধ ফযয় কলয, ঙ্গীলক ায়তা 
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কলয, েগড়া পাাদ ও কভব লত হফাঁলচ থালক। তায হনো ও জাগ্রত ফস্থায় ফ 

হকিুআ ুলণয হযণত য়। ২. হম গফববলয হরাক হদখালনা ও ুনালভয জনয মুদ্ধ কলয এফং 

আভালভয (লনতায) ফাধয থালক ও ৃহথফীলত নযায় কাজ কলয, হ াভানয হকিু ুণয 

হনলয়ও ফাহড় হপলয না।‛(ুনালন অফু দাউদ, াদী নং-২৫১৫) 

এভহনবালফ হজাদ হুকুকুর আফাদ তথা ফাোয লকয ালথ মৃ্পি হগানালকও দূযীবূত 

কযলত াযলফ না।  

এ ভলভব াদীল যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআহ ওয়া াল্লাভ ফলরলিন-  

 

ِْٓ ِِ َػْجذِِ َػ ِِٓ ّللاَّ ٚ ْث ش  ّْ َِْ لَبيَِ َػ ًِِ َػٍَٝ َوب ِِ صَمَ ِّٟ ِِٗ ّللاَّ ِ َصٍَّٝ إٌَّجِ َُِ ػ١ٍََْ َّ َعٍ َٚ  ًِ بدَِ ِوْشِوَشح ِ ٌَٗ ِ ٠ مَبيِ  َسع  َّ  فَ

ِِ َسع ٛيِ  فَمَبيَِ ِِٗ ّللاَّ ِ َصٍَّٝ ّللاَّ َُِ َػ١ٍَْ َعٍَّ َٚ َِٛ ا إٌَّبسِِ فِٟ ٘  َ٘جٛ  َِْ فَزَ ٚ ْٕظ ش  َ٠ ِِٗ ا إ١ٌَِْ َعذٚ  َٛ َٙب لَذِْ َػجَبَءحًِ فَ . َغٍَّ

[ ٢٤٥١ اٌجخبسٞ صح١ح]  

মযত অবু্দল্লা আফলন অভয যাহম. হথলক ফহণবত, হতহন ফলরন, ‚নফী যাূরুল্লা াল্লাল্লা 

অরাআহ ওয়া াল্লালভয াাযা হদওয়ায জনয এক ফযহি হনমুি হির। তালক কাযকাযা 

নালভ ডাকা ত। হ ভাযা হগর। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআহ ওয়া াল্লাভ ফরলরন, হ 

জাান্নাভী! হরালকযা তায ফস্থা হদখলত হগর, তঃয তাযা একহি অফা (হঢরাঢারা 

জুব্বা হফলল) হর, মা হ অত্মাত কলযহির।‛(ী ফুখাযী, াদী নং-৩০৭৪) 
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নয াদীল যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআহ ওয়া াল্লাভ অলযা ফলরলিন-  

ِْٓ َِ أَثِٝ َػ ؼَٗ ِ أََّٔٗ ِ لَزَبدَح ِّ سِ  َع ِْٓ ٠ َحذِِّ ِِ َسع ٛيِِ َػ ََِ أََّٔٗ ِ -ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ- ّللاَّ ُِْ لَب ِٙ ُِْ شَِفَزَوَِ ف١ِ  ٙ ٌَ « 

َِّْ َ بدَِ أ َٙ ٌِْغ ًِِ فِٝ ا ِِ َعج١ِ َِْ ّللاَّ ب َّ اِْل٠ َٚ ِِ ًِ  ثِبّللَّ بيِِ أَْفَع َّ ََِ. « األَْػ ًِ  فَمَب ِِ َسع ٛيَِ ٠َب فَمَبيَِ َسع  ِْْ أََسأ٠َْذَِ ّللاَّ  إِ

ٍْذِ  ًِِ فِٝ ل زِ ِِ َعج١ِ َِٜ َػِِّٕٝ ر َىفَّشِ  ّللاَّ ِِ َسع ٛيِ  ٌَٗ ِ فَمَبيَِ َخَطب٠َب ُِْ » -ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ- ّللاَّ ِْْ َٔؼَ  إِ

ٍْذَِ ًِِ فِٝ ل زِ ِِ َعج١ِ ْٔذَِ ّللاَّ أَ ْحزَِغتِ  َصبثِشِ  َٚ  ِ  ًِ ْمجِ ْذثِشِ  َغ١ْشِ  ِ   ِ » .َُِّ ِِ َسع ٛيِ  لَبيَِ ص   ػ١ٍٗ هللا صٍٝ- ّللاَّ

ٍْذَِ َو١ْفَِ » -ٚعٍُ ِْْ أََسأ٠َْذَِ لَبيَِ. « ل  ٍْذِ  إِ ًِِ فِٝ ل زِ ِِ َعج١ِ َِٜ َػِِّٕٝ أَر َىفَّشِ  ّللاَّ ِِ َسع ٛيِ  فَمَبيَِ َخَطب٠َب - ّللاَّ

ُِْ » -ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ ْٔذَِ َٔؼَ أَ ْحزَِغتِ  َصبثِشِ  َٚ  ِ  ًِ ْمجِ ْذثِشِ  َغ١ْشِ  ِ  َِٓ إِلَِّ ِ  َِّْ اٌذ٠َّْ ِ ًَِ فَئ ِِٗ ِعْجِش٠  َػ١ٍَْ

 َِ ٌِهَِ ٌِٝ لَبيَِ اٌغََّلَ  [٤٧٧٧ ِغٍُ صح١ح.]« رَ

মযত অফু কাতাদা যাহম. হথলক ফহণবত, হতহন ফলরন, ‚নফী যাূরুল্লা াল্লাল্লা 

অরাআহ ওয়া াল্লাভ তালদয (াাফীলদয) ভালে দাাঁহড়লয় ফরলরন: অল্লায যাস্তায় হজাদ 

ও অল্লায ঈয ইভান অনয়ন কযা ফলচলয় ঈত্তভ কাজ। এ ভয় এক ফযহি দাাঁহড়লয় 

ফরর, হ অল্লায যাূর! অহন হক ভলন কলযন, মহদ অহভ অল্লায যাস্তায় হনত আ, 

তালত হক অভায ভস্ত গুনা ভাপ লয় মালফ? যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআহ ওয়া াল্লাভ 

তালক ফরলরন: যাাঁ, তুহভ মহদ অল্লায যাস্তায় ধধমবধাযণ কয, ওয়ালফয অা যাখ, ৃষ্ঠ 

প্রদবন না কলয হফচর থালকা, গ্রগাভী লয় মুদ্ধ কলয হনত ও ( তালর হতাভায 

ভস্ত হগানা ভাপ লয় মালফ)। তঃয যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআহ ওয়া াল্লাভ তালক 

ফরলরন: তুহভ হক কথা ফলরহিলর? হ ফরর, মহদ অহভ অল্লায যাস্তায় হজাদ কলয 

হনত আ, তালর হক অভায ভস্ত গুনা ভাপ লয় মালফ? জফালফ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 
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অরাআহ ওয়া াল্লাভ ফরলরন: যাাঁ, তুহভ মহদ হফচর হথলক, ওয়ালফয অায়, গ্রগাভী 

লয়, ৃষ্ঠ প্রদবন না কলয (মুদ্ধ কলয) হনত ও। (তালর হতাভায ভস্ত হগানা ভাপ 

লয় মালফ) হকন্তু ঊণ ভাজবনা লফ না, হকননা, হজফযাআর অরাআহ ারাভ (এআ ভাত্র) 

অভালক এ কথাহি ফলর হগলিন।‛(ী ভুহরভ, াদী নং-১৮৮৫) 

আভাভ নফফী য. ফলরন- অল্লায যাূর াল্লাল্লাহু অরাআহ ওয়া াল্লালভয ঈহি ‚হকন্তু 

ঊণ ভাজবনা লফ না‛ এআ ফাণীয ভালে কর ভানুললয ফ ধযলনয লকয ফযাালয 

তকবীকযণ কযা যলয়লি। এভহনবালফ হজাদ, াাদাত ও নযানয হনক অভরভূ 

ভানুললয লকয ালথ মৃ্পি গুনালক দূযীবূত কযলত াযলফ না। ফযং এ ভস্ত অভর 

শুধুভাত্র অল্লায লকয ালথ মৃ্পি গুনালক দূযীবূত কযলত াযলফ।  

াআহয়যদুনা অরী আফলন অহফ তাহরফ যাহম. হথলক ফহণবত, হতহন ফলরন- (অযহফ কহফতায 

থব)- 

হতাভায ক্ষভতা থাকলরআ কালযা ঈয কখলনা জুরুভ কলযা না, 

হকননা, জুরুলভয হল হযণহত নুলাচনা িাড়া অয হকিু না। 

হতাভায হচাখ হনোয হকালর ঢলর লড়, হকন্তু ভাজরুলভয হচাখ থালক জাগ্রত, 

হ হতাভায নালভ মায কালি নাহর কলয, হআ অল্লাও থালকন দা জাগ্রত।   

মযত ঈভয আফলন অবু্দর অমীম য. তাাঁয জননক কভবকতবায নালভ হপ্রহযত একহি 

হচহঠলত হরলখন হম, ‚াভদ ও ারালতয য- মখন হতাভায ক্ষভতা হতাভালক ভানুললয 
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ঈয জুরুভ কযলত প্রলযাহচত কযলফ, তখন তুহভ হতাভায ঈয অল্লা তা’অরায ক্ষভতায 

কথা স্মযণ কযলফ। এভহনবালফ অলযা স্মযণ কযলফ হম, ভানুললয ঈয (লতাভায ক্ষ 

হথলক) মা (জুরুভ) অলফ, তা হতা হচলযআ পুহযলয় মালফ, হকন্তু হতাভায ঈয মা 

(জুরুলভয হম হযণহত) অলফ, তা হতা হফদযভান থাকলফ।‛  

াআখুর আরাভ আফলন তাআহভয়যা য. ফলরন- এ কাযলণআ ফণবনা কযা য় হম, ‚অল্লা 

তা’অরা নযায়যায়ণ যাষ্ট্রলক াাময কলযন, মহদও তা কালপয যাষ্ট্র য়। হকন্তু হতহন 

জাহরভ যাষ্ট্রলক াাময কলযন না, মহদও তা ভুহরভ যাষ্ট্র হাক না হকন।‛ 

অল্লায হনকি কাতয প্রাথবনা কহয, হতহন হমন অভালদযলক জুরুভ হথলক দূলয যালখন 

এফং জাহরভলদয হনষ্টতা হথলক হতহনআ অভালদয জনয মলথষ্ট লয় মান। (অল্লাহুম্মা 

অভীন) 

 .ٚعٍُ ٚصحجٗ آٌٗ ٚػٍٝ دمحم ع١ذٔب ػٍٝ هللا ٚصٍٝ اٌؼب١ٌّٓ، سة ٌٗ اٌحّذ أْ دػٛأب ٚآخش

 

 .وبركاته هللا ورحمة عليكن والسالم

 


